The Primitives
‘BIJ ONS’
TECHNISCHE GEGEVENS
Algemeen:
De voorstelling heeft een minimum totaal speelvlak van 10m x 12m nodig. (Dit is
voor scène én publiek.)
Ofwel spelen de voorstelling toneel op toneel, ofwel in een polyvalente zaal.
De zaal moet volledig verduisterd kunnen worden.
De scène-zone moet voorzien worden van zwarte doeken rondom en een zwarte
vloer (bv balletvloer). (Plan: zie bijlage)
Publiek:
Het jonge publiek zit op bankjes die The Primitives zelf meebrengen (5 rijen).
De laatste rij bankjes worden geplaatst op 4 podiumelementen (2m X 1m x 40cm), en beveiligd
met achterleuning. Podium elementen en achterleuning wordt voorzien door de organisatie.
De regie wordt links of rechts naast die elementen geplaatst, of achter het publiek.
Decor:
Het decor bestaat uit:
- 8 poten op statieven, voorzien door The Primitives, opgesteld als ‘theaterke’.
- een grote kartonnen doos in het midden van de scène.
Licht:
Het licht is eenvoudig. (lichtplan in bijlage)
Bestaande uit:
- 1 & 2: totaal frontlicht
- 3: tweede plan frontlicht (op doos)
- 4 & 5: totaal tegenlicht
- 6: voetlicht (2 sunstrips meegebracht door The Primitives)
- 7: lichtslang in coulissen (meegebracht door The Primitives, angesloten op de reguliere net )
- 8: zaallicht.
Geluid:
Het geluid is eenvoudig: een CD speler en een minimale versterking worden door de
organisatie voorzien.
Regie:
Voor de opbouw komen The Primitives zonder eigen technieker. De voorstelling wordt opgebouwd
door de 2 acteurs in samenwerking met de techniekers van de organisatie.
Op moment van de voorstelling komt wel iemand die de voorstelling van licht en klank zal
bedienen. Maar The Primitives vragen in elk geval de aanwezigheid van een technieker van de
organisatie tijdens de voorstelling.
Graag een lichte maaltijd of broodjes voor 3 person voorzien op de dag van de voorstelling.
Opbouw tijd - 3 uur
Afbrak tijd - 1 uur

Contact:
craig.weston@telenet.be

